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EEm março de 2009 iniciamos um estudo 
de longo prazo sobre o mocho-diabo (Asio sty-
gius robustus), uma das corujas neotropicais me-
nos conhecida. A área de estudo está localizada 
dentro do “Mountain Pine Ridge” distrito de 
Cayo em Belize. O objetivo principal do estudo é 
conhecer melhor aspectos ecológicos desta rara 
coruja, incluindo a nidifi cação, abundância, ter-
ritório, padrões de movimentação, uso do habi-
tat, alimentação e os efeitos dos incêndios e do 
desmatamento sobre suas populações e compor-
tamento.

O mocho-diabo (Asio stigyus) apresenta uma dis-
tribuição desigual desde o noroeste do México 
até o norte da Argentina, e já foi registrado no 
México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicara-
gua, Cuba, República Dominicana, Haití, Colôm-
bia, Venezuela, Equador, Brasil, Bolívia, Paraguai 
e Argentina (Birdlife International, 2009; Konig 
e Weick, 2008). Em Belize o mocho-diabo é con-
siderado como um residente raro e só foi regis-
trado em três lugares (Jones, 2003). Esta coruja 
é pouco conhecida e seu status é indeterminado, 
sendo esta uma espécie de alta prioridade para 

 
Asio stygius robustus © Ryan Phillips

INVESTIGAÇÕES SOBRE O POUCO CONHECIDO MOCHO-
DIABO (ASIO STYGIUS ROBUSTUS) EM BELIZE

Por Ryan Phillips, Belize Raptor Research Institute (BRRI), harpiabz@yahoo.com. Este artigo apareceu pela pri-
meira vez na Boletim de BRRI, e verão de 2011. Ele está publicado aqui com permissão.
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pesquisas (Stotz et al, 1996; Konig e Weick, 
2008). A subespécie do México e da América 
Central, Asio stygius robustus, está restrita a fl o-
resta de pinheiros e savanas com pinheiros, o 
que a torna vulnerável a declínios populaciona-
is (Howell e Webb, 1995; Jones, 2003; Phillips, 
observação pessoal). 

Desta subespecie foi de-
scrito apenas um ninho 
e a análise de sua dieta 
se limita a informações 
anedotais (Franz, 1991).
Em março de 2009 
localizamos um dor-
mitório, onde um casal 
foi visto quase dia-
riamente. Coletamos as 
egragópilas neste local 
durante um ano para 
determinar quais eram 
as suas presas. Dos 194 
restos de presas, de 145 
egragópilas coletadas, 
encontramos 61,9% de 
aves, 19,1% de  morce-
gos, 12,4% de  besou-
ros, 6,2% de lagartixas 
e 5,0% de rãs. Do total das presas 31,0% eram 
espécies noturnas. Em média entre fevereiro e 
maio a dieta consistiu em 70,0% de aves, en-
quanto entre junho e agosto a dieta consistiu de 

37,0% de aves, 32,0% de morcegos e 28% de be-
souros e entre novembro e fevereiro foi de 81,0% 
de aves. A alteração na dieta coincidiu com o 
aparecimento de besouros entre junho e agosto 
e a  chegada de passeriformes migratórios de in-
verno. De acordo com a biomassa e a quantidade 

de presas consumi-
das, os passeriformes 
foram o componente 
mais importante da 
dieta. Localizamos o 
primeiro dormitório 
em março, e desde 
então localizamos 
mais sete dormitórios 
de outros indivíduos. 
Continuaremos a cole-
tar as egragópilas para 
aumentar o tamanho 
da amostra e incluir 
novos indivíduos.

Para melhor entender 
estes esquivos rapi-
nantes noturnos, cap-
turamos e colocamos 
rádio transmissores 
(VHF) em dois mo-

chos-diabo machos, em dezembro de 2010. Esta 
foi a primeira vez em que este procedimento foi 
utilizado nesta espécie. Em seguida iniciamos o 
monitoramento destes dois individuos, porém  

Egagrópilas coletadas © Ryan Phillips
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qualquer local de sua área de ocorrência. Com as 
informações obtidas com este macho, coletamos 
dados sobre o seu território, movimentação, ali-
mentação e uso do hábitat. Este macho foi ob-
servado comendo um socoí-vermelho (Ixobrychus 
exilis), a segunda maior presa documentada para 
a espécie.

Nós descobrimos que o mocho-diabo talvez não 
seja tão especializado em bosques de pinhei-
ros como pensávamos. O macho se locomoveu 
quase 15 quilômetros através do bosque tropical 
até uma área aberta de fazendas, onde caçou pas-

em fevereiro de 2011 perdemos o sinal de um 
deles. As possíveis causas da perda do sinal po-
dem ter sido a antena do transmisor arrancada 
pela coruja, ou mais provavelmente, que o indi-
víduo tenha deixado a área. Se este macho regres-
sasse ao seu poleiro habitual poderíamos deter-
minar o que havia ocorrido.

Em 30 de março o outro macho nos mostrou o 
caminho de seu ninho onde encontramos um fi l-
hote de aproximadamente duas semanas de idade. 
Este foi o segundo ninho desta espécie localizado 
em Belize e o terceiro ninho a ser estudado em 

Esquerda: Biólogo Roni Martinez com A. styguis robustus Direito: um pinto no ninho. 

© Ryan Phillips
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seriformes, morcegos e insetos antes de retornar 
ao seu poleiro na fl oresta de pinheiros.  Talvez 
utilize as fl orestas de pinheiros para dormitório 
e construção de ninhos, porém outros hábitats 
podem ser também cruciais para alimentação e 
sobrevivência quando as fl orestas de pinheiros e 
“pine-oak” forem alteradas ou destruídas. Ainda 
é muito cedo para afi rmar se isto é constante para 
toda população, porém quando mais transmis-
sores forem colocados em novos indivíduos, ser-
emos capazes de resolver este mistério. 

O projeto continuará por um período de pelo cin-
co anos e continuaremos colocando radio trans-
missores em alguns indivíduos e coletando dados 

Dois Asio stygius robustus © Ryan Phillips

sobre território, movimentação, alimentação, bio-
logia reprodutiva e investigando como os incên-
dios e o desmatamento afetam as populações do 
mocho-diabo. 

Para ver um fi lme sobre este projeto visite:
http://www.youtube.com/watch?v=i5DckfqTXmI
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OOuiraçu (Harpia harpyja) é um accipitrídeo 
de grande porte que ocorre em diversos estados 
brasileiros, porém suas populações mais preser-
vadas encontram-se na Amazônia. Podem me-
dir um metro de comprimento e a envergadura 
alcança mais de 2 metros, sendo as fêmeas bem 
maiores que os machos, chegando a pesar 9 kg, 
enquanto os machos pesam por volta de 5 kg. As 
populações de harpia crescem muito lentamente, 
pois só atingem a maturidade por volta dos três 

anos de idade e cada casal cria apenas um fi lhote 
por vez, embora sejam postos dois ovos, e cuida 
do jovem até cerca de um ano de idade. Estes 
fatos somados à destruição das grandes áreas de 
fl orestas tornaram o uiraçu uma ave ameaçada no 
Brasil (Brown 1976; Sick 1997; ICMBIO, 2008).

Em janeiro de 2007, recebemos na Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural (RPPN) REVE-
COM, estado do Amapá, Brasil, uma fêmea de 

UM NOVO CONCEITO EM ABRIGOS PARA GRANDES 
ACCIPITRIDEOS: ESTUDO DE CASO COM UIRAÇÚ 

(HARPIA HARPYJA) 
Por Paulo Roberto Neme do Amorim, Reserva Particular do Patrimônio Natural REVECOM, e-mail: revecombr@
bno.com.br; Môsar Lemos, NAL – Núcleo de Animais de Laboratório, UFF – Universidade Federal Fluminense, e-
mail: lemosmosar@hotmail.com; Roberto da Rocha e Silva. Curso de Medicina Veterinária, Universidade Estácio de 
Sá, e-mail: rrochaesilva@gmail.com e Maria Lucia Barreto, NAL – Núcleo de Animais de Laboratório, UFF – Uni-
versidade Federal Fluminense, e-mail: mlbarreto@gmail.com

Harpia harpyja masculino © Angel Muela, Whitehawk Birdwatching and Conservation

mailto:revecombr@bno.com.br
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uiraçu. O exame clínico inicial revelou lesões na 
face interna da asa direita (com exposição ar-
ticular ao nível do punho), região peitoral direita 
com importante perda de penas com exposição 
dérmica e abrasão, e corpo estranho sob a mem-
brana nictitante, ceratite e episclerite traumáticas 
com infecção bacteriana secundária no olho di-
reito (Amorim et al, 2010). Devido aos seus feri-
mentos não seria possível reintroduzi-la em seu 
ambiente natural, e por isso precisamos construir 
um viveiro para abrigá-la. 

O alojamento de aves de rapina é relativamente 
simples, mas ao mesmo tempo muito difícil se 
considerarmos que são aves que necessitam de 
grandes espaços para voar. Para mantê-las enclau-
suradas de forma permanente são necessários vi-
veiros de tamanhos adequados, pois a inatividade 
leva ao aparecimento de distúrbios comporta-
mentais assim como de doenças típicas do cati 
veiro como o temível “bumblefoot”, que pode 
levar a ave a perder dedos e até o pé graças ao 
processo infeccioso que se estabelece quando as 
condições de cativeiro são inadequadas (Ender-
son 1976; Cooper 2002; Amorim et al. 2010). Por 
outro lado a manutenção em cativeiro utilizando 

as técnicas de falcoaria é bastante trabalhosa, 
exigindo largos períodos de tempo e dedicação 
diária à ave além de experiência de quem maneja 
a ave. Entretanto esta última técnica reduz sen-
sivelmente a necessidade de espaço para aloja-
mento e permite que a ave se exercite de forma 
adequada voando livre e permanecendo abriga-
da apenas durante parte do dia (Cooper 2002; 
Parry-Jones 2001).

A hospedagem defi nitiva de Accipitridae de 
grande porte é regida por dispositivos legais, em 
especial a Instrução Normativa (IN) Nº 04, de 
04 de março de 2002, que alterou a IN 001/89-P 
(Tabela1), ambas do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 
a qual remete os interessados ao fato óbvio de 
que o alojamento deve permitir liberdade de 
vôo. Entretanto não basta ao viveiro ser grande, 
mas é preciso que reúna condições volumétri-
cas que permita ao animal exercitar o seu vôo e 
executar as acrobacias que ocorrem na fl oresta. 
Os poleiros devem ser dispostos de maneira 
que forcem o animal ao exercício adequado de 
vôo. O fato sinaliza a realidade de que se deve 
considerar a medida do viveiro sob parâmetros 

Tabela 1.  Instrução Normativa 001/89-P

Famílias Porte Densidade Observações
Cathartidae, 

Accipitridae e 
Falconidae 

Pequenos 1 ave/ 5m2 Piso de terra ou gramado, vegetação ar-
bórea para sombreamento e espelho d’água 
para banho. O alojamento deve permitir 
liberdade de vôo.

Médios 1 ave/10 m2
Grandes 1 ave/25 m2
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volumétricos e não meramente sob a ótica bidi-
mensional. Um viveiro estrangulado, volumetri-
camente falando, poderá levar o animal ao imo-
bilismo (Amorim et al. 2010). A análise das duas 
normativas mostra a evolução na abordagem do 
problema da hospedagem de aves de rapina (Bra-
sil 1989; Brasil 2002).

A IN 04/2002 (Tabela2) não incorre na falha da 
IN 01/89, que fi xa dimensões sob a ótica bidi-
mensional, pois estabelece a altura do abrigo não 
defi nindo, porém, uma relação bidimensional 
correta.

O Modelo RPPN REVECOM

Imaginemos um abrigo com a premissa de uma 
base de 25 m² (para uma ave) com um pé direito 
de 6,0 m. Pode-se perceber que ocorre uma de-
sarmonia entre altura e base. A ave contaria com 
uma boa altura para vôo, porém uma extensão 
linear, paralela à superfície do abrigo, insufi cien-
te. Como conseqüência ela seria forçada a certo 
imobilismo. 

No caso concreto, conforme fi gura 1 teríamos 
uma base de 25,0 m² (5,0 m x 5,0 m), uma al-
tura de 6,0 m e uma diagonal do paralelepípedo 
formado de 7,07 m. Na realidade a ave disporia, 
quando muito, de um espaço de apenas 4,0 a 5,0 
metros úteis para o exercício do vôo. Tal distân-
cia é muito pequena para um animal de grande 
envergadura como a harpia. O pouco exercício 
de vôo leva à hipotrofi a dos músculos peitorais, 
fato que não é desejável.

Optamos por uma medida bidimensional de 50,0 
m², da seguinte forma: base de 5,0 X 10,0 m = 
50,0 m2. Altura de 6,0 m, com uma diagonal re-
sultante de 11,18 m (Figura 2).

Famílias Porte Densidade Altura (m) Observações
Cathartidae, 
Accipitridae 

e
Falconidae 

Pequenos 2 aves/10 m2 Cathartidae 4 Piso de terra ou gramado, vegeta-
ção arbórea para sombreamento 
e espelho d’água para banho. O 
alojamento deve permitir liber-
dade de vôo.

Médios 2 aves/20 m2 Accipitridae 3,4,6
Grandes 2 aves/50 m2 Falconidae 3,4,5

Tabela 2. Instrução Normativa 04/2002 

Figura 1. Recinto de acordo com a IN 001/89-

P do IBAMA
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Com estas dimensões conseguimos um recinto 
volumétrico de 300,0 m³. Se a base forem acres-
centados anexos semicirculares que possuam R 
= 2,5 m ganhamos área para um abrigo, numa 
extremidade e, na extremidade oposta, espaço 
para as portas de acesso. Desta forma a base de 
50,0 m² fi ca destinada, exclusivamente, para a ave 
voar e se exercitar e para o espelho d’água para 
os banhos (Figuras 3 e 4). Alem disso permite a 

implantação da área de cambiamento e do cor-
redor ou câmara de segurança. 

O local deverá ser equipado com poleiros e plat-
aformas estrategicamente colocadas para estim-
ular o vôo do animal. A estrutura será cober- ta 
com sombrite 75% de sombra. Em seu teto, além 
do sombrite será usada uma cobertura de plásti-
co agrícola transparente (Figuras 5).  Na parte 
superior do viveiro foram colocadas três linhas 

Figura 3. Acréscimo dos semicírculos

Figure 4. Base do recinto

Figura 2. Recinto de acordo com a IN 04/2002 

Pilar de la 
plataforma y 
canto 

Esteios: parede e teto

Esteio para 
plataforma e 
cumieira

Espelho d’água

Esteio para plataforma 
e cumieira
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Figura 5. Estrutura da cobertura

Figura 6. Linha de aspersores do teto

Figura 7. Linha de esgoto do espelho d’água

 R = 2,5 m 

Esteios: parede e teto

Esteio para 
plataforma e 
cumieira

Esteio para plataforma 
e cumieira

Cabo de aço galvanizado 
com alma de corda Ф 
½”

X
Hacia la red de água
potable. 

X

Para a rede de água potável

Ralo de fundo
Controlador de nível Registro de gaveta

Para esgotamento
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de microaspersores, para obtermos o necessário 
controle microclimático do viveiro   (Figuras 6 e 
7).

Conclusão

O novo modelo de recinto desenvolvido pela 
RPPN REVECOM mostrou ser plenamente 
satisfatório para abrigar a Harpia harpyja e quiçá 
receber outro individuo. O custo de construção 
do viveiro foi compensado pela rápida adaptação 
e resposta da ave nele abrigada, além de atender 
as orientações da IN 04/2002.
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AAthene cunicularia é uma coruja de pernas 
longas que ocorre desde o Canadá até a Terra do 
Fogo, na Argentina (Sick, 1997). Strigiforme de 
porte pequeno, mede 22 centímetros de compri-
mento e pesa entre 120-250 gramas (Bozinovic 
e Medel, 1988, Marks et al, 1999). Esta coruja 
ocorre em uma variedade de paisagens, especial-
mente em áreas abertas como campos e savanas, 
no entanto, devido à fragmentação de seus habi-
tats para o desenvolvimento agrícola e urbano, 
algumas populações de coruja-buraqueira vivem 
perto de áreas habitadas (Gervais et al 2003. ), 
onde muitas vezes tira proveito da luz artifi cial 
para caçar insetos. Talvez, devido a este fato, elas 

preferem viver em áreas povoadas, uma vez que 
são comuns nas cidades, campos e fazendas. De 
acordo com Sick (1997) e Antas e Cavalcanti 
(1998), esta espécie habita buracos no chão ca-
vados por outras espécies ou que se faz (daí o 
nome comum de buraqueira Coruja). Esta coruja 
mostra uma notável capacidade de se adaptar e 
capturar uma grande variedade de presas incluin-
do insetos, roedores e ocasionalmente pequenos 
anfíbios e outras aves (Sick, 1997, Motta-Junior e 
Alho, 2000, Motta Júnior et al. 2007).

Embora A. cunicularia é conhecido como uma es-
pécie generalista, alimentando-se de uma seleção 
muito diversas de presas, e a presença de ver-
tebrados em sua dieta têm sido documentados 
em vários estudos, (Martins e Egler, 1990), ger-
almente invertebrados (principalmente insetos) 
prevalece sobre os vertebrados (Thomsen 1971, 
Silva-Porto e Cerqueira, 1990, Green et al 1993, 
John e Romanow, 1993, Teixeira e Melo, 2000, 
Motta-Junior e Bueno, 2004, Zilio, 2006;. Vieira e 
Teixeira, 2008 ).

DIETA DA CORUJA-BURAQUEIRA (ATHENE CUNICULARIA) 
DURANTE A ÉPOCA DE NIDIFICAÇÃO/VERÃO EN UMA 

PASTAGEM NO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO, BRAZIL 
Por Mikael Mansur Martinelli, Museu de Biologia Prof. Mello Leitão (Zoologia) - Av. José Ruschi, 4, Centro, 

29650-000 - Santa Teresa, ES – Brasil. E-mail: mansurmartinelli@yahoo.com.br
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O objetivo deste estudo foi apresentar dados 
quantitativos (número de indivíduos e biomassa 
bruta ingerida) da dieta A. cunicularia a partir de 
presas identifi cadas em material regurgitado em 
uma área de pastagem no noroeste do Estado do 
Espírito Santo, Brasil.

Metodos

O estudo foi realizado no Sítio Irmãos Martinelli 
(19º28’23’’S e 40º44’22’’W, 98 m de altitude) na 
localidade do Córrego São João Pequeno, área 
rural da cidade, distante 15 km do centro da ci-
dade de Colatina, Espírito Santo, Brasil. A região 
é de clima quente durante o verão, com chuvas 
pouco constantes, com temperaturas variando 
entre 40ºC e 24ºC. O sítio possui 32 ha, consti-
tuída predominantemente de lavouras de mono-
cultura de café (12 ha), área de pasto com criação 
de gado (8 ha) e pequeno remanescente de Mata 
atlântica (6 ha) bastante interferida.

O material regurgitado foi coletado semanal-
mente durante o verão de 2008 (janeiro e fever-
eiro), onde se verifi cou a existência de restos de 
presas ao redor de três ninhos num raio de três 
metros. A identifi cação das presas foi feita a par-
tir da comparação com a coleção de insetos do 
Museu de Biologia Prof. Mello Leitão e biblio-
grafi a (Borror & DeLong 1988), a quantidade de 
indivíduos foi estimada a partir da contagem de 
partes não digeríveis como cabeças, quitinas, car-
apaças e ossos comuns (mandíbula e pélvis).

Resultados 

TA análise do material revelou 155 espécies de 
presas consumidas, que formaram a dieta de 
Athene cunicularia (Tabela 1) insetos foram pre-
dominantes (97,5%), com Onthophagus gazella         
(Besouro-rola-bosta), sendo a mais prevalente 
(95, 5%). Encontramos evidências de consumo de 
vertebrados (lagartos e roedores), em apenas um 
dos três ninhos. Encontramos restos de roedores, 
que incluía ossos e pelos, em apenas duas pelotas 
regurgitadas. Restos de lagarto foi encontrado em 
uma pelota  sendo apenas as mandíbulas e alguns 
ossos. Corujas tendem a caçar lagartos durante 
o dia, uma vez que estes répteis forrageam du-
rante as horas mais quentes do dia, enquanto os 
roedores a noite.

Considerando que os invertebrados foram os 
itens de presas mais consumidas ou trazido para 
o ninho de corujas adultas (62,25%), vale a pena 
mencionar que pode ter superestimado a bio-
massa Arachinidea, como encontramos seus res-
tos parcialmente comido (pernas/cefalotórax) 
em torno da ninho, e não em qualquer uma das 
pelotas coletadas. Em termos de biomassa bruta 
ingerida, os vertebrados são um componente im-
portante (37,75%) na dieta desta espécie.

Discussao

O resultados mostram que a dieta de A. cunicu-
laria nesta região é constituída basicamente por 
insetos, principalmente Onthophagus gazella. A 
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presença elevada deste invertebrado em sua dieta 
pode ser devido à prevalência deste besouro em 
pastagens onde há uma abundância de fezes de 
gado. Os ninhos do estudo estavam localizados 
no centro de uma pastagem com pecuária ex-
tensiva. O. gazella é um importante agente para a 
restauração de pastagens. Pois, muitas vezes car-
regam os ovos e larvas de moscas junto com as 
fezes do gado, que são enterradas pelos escara-
velhos a uma profundidade de cerca de 25 cm, 
contribui para suporte de nutrientes da pastagem  
(Silva e Vidal, 2007), especialmente no caso da 
Mosca de chifre, que é muito prejudicial para re-
banhos bovinos.

Pequenos mamíferos como roedores, marsupiais 
e morcegos, têm sido identifi cados em pelotas 
regurgitadas de várias espécies de coruja (Silva-
Porto e Cerqueira, 1990; Motta-Junior, 2004; 
Motta-Junior, 2006, Roda, 2006, Zilio, 2006). 
Martins e Egler, 1990 registraram predominância 
de roedores na dieta de Athene cunicularia em uma 
pastagem. A ausência de certas presas em nosso 
estudo que têm sido documentados em quanti-
dades consideráveis em vários outros estudos é 
devido provavelmente à grande oferta de Cole-
optera em nossa área de pesquisa, que em termos 
de biomassa, não é muito vantajoso em compara-
ção aos vertebrados, especialmente roedores.

Tabela 1.  Espécies predadas com respectiva massa corporal média (g) de indivíduos adultos. Número (N) e bio-

massa ingerida estimada (g) das espécies encontrados nas pelotas de regurgitação de Athene cunicularia em uma 

área de pastagem no Noroeste do Espírito Santo, Brasil.

Presas Massa Corporal 
Média

N (%) Biomassa (%)

Insecto

Coleoptera 151 (92,42)
Scarabidae 150 (96,78) 151
      Onthophagus gazella 1 148 (95,5) 148 (58,75)
       spp. 1 1 1 (0,64) 1 (0,4)
       spp. 2 2 1 (0,64) 2 (0,8)
       Carabidae spp 1 1 (0,64) 1 (0,4)
Arachinidea
       Mygalomorphae 5 1 (0,64) 5 (1,9)
Reptilia
       Tropiduros torquatos 15 1 (0,64) 15 (5,95)
Mammalia
       Rodentia 
      (não identifi cado)

40 2 (1,3) 80 (31,8)

TOTAL 155 (100,0) 252 (100,0)
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Diferentes estudos em desta espécie mostram um 
oportunismo, cuja a estratégia de caça está con-
centrada sobre a presa mais abundante na região. 
Este comportamento oportunista permite que 
as corujas possam ocupar vários níveis trófi cos, 
preenchendo um nicho alimentar muito amplo. 
Esta lhes proporciona a capacidade de sobreviver 
em diferentes ambientes e pode ser o fator prin-
cipal que explica o sucesso desta espécie em áreas 
perturbadas.
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As famílias Accipitridae e Falconidae da ordem 
Falconiformes e a Família Cathartidae perten-
cente à ordem Ciconiformes possuem algumas 
espécies migrantes e sazonais (Sick 1983, Sigrist 
2007). Algumas dessas espécies são migrantes 
clássicos como: Elanoides forfi catus e Falco pereg-
rinus (Frisch & Frisch 2005, Sigrist 2007). Mui-
tos falconiformes deslocam-se apenas para sua 
reprodução (Del Hoyo et al 1994). No entanto, 
outras espécies da mesma ordem se deslocam à 
procura de melhores condições ambientais, maior 
disponibilidade de recursos e melhores temper-
aturas (Newton 1979).

Desta forma o presente estudo realizado na Es-
tação Biológica de Santa Lúcia (EBSL), propor-
cionou registros de aves rapinantes diurnas em 
diferentes estações climáticas, demonstrando 
quais estações houve maior número de registros 
de espécies dessas aves.

O

AVES DE RAPINA DIURNAS DA ESTAÇÃO BIOLÓGICA DE 
SANTA LÚCIA: UMA ANALISE NAS DIFERENTES ESTAÇÕES 

CLIMÁTICAS, SANTA TERESA ESPÍRITO SANTO, BRASIL 
Por 1* José Nilton da Silva; 2 Thaís de Assis Volpi & 3 Rosemberg Ferreira Martins. 
1* - Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, Avenida José Ruschi, n. 4, Centro Santa Teresa, ES – 29650-000. E-
mail: josnsilva@yahoo.com.br. 1,2 Centro Universitário Norte do Espírito Santo (UFES/CEUNES); Rodovia BR 
101 Norte, km 60, bairro Litorâneo, CEP 29932-540, São Mateus – ES. E-mail: taisvolpi@gmail.com.
1,3 E-mail:  Rosembergfm@terra.com.br.

O Brasil possui em seu território uma orni-
tofauna estimada em 1832 espécies (CBRO 2011), 
essas espécies estão distribuídas em diversas or-
dens famílias e subfamílias (Sick 1997). Dentre 
essas aves existem muitas espécies migratórias e 
sazonais (Sick 1983, 1997), esses comportamen-
tos sazonais e migratórios ocorrem devido a vari-
ações climáticas anuais (Sick 1983). Essas varia-
ções climáticas consequentemente infl uenciam 
na disponibilidade de recursos e nas mudanças 
fi siológicas de muitas aves (Newton 1979, Sick 
1983, Thiollay 1996).

Segundo Newton (1979) e Calder & King (1974) 
a época reprodutiva de algumas aves pode ser 
infl uenciada por fatores sazonais nas regiões 
temperadas. Muitas aves sazonais e migrantes 
deslocam-se a procura de melhores recursos 
(Sick 1983, 1997). O deslocamento da avifauna 
brasileira está diretamente ligado com as mudan-
ças nas estações climáticas sendo elas: Primavera, 
Verão, Outono e Inverno (Sick 1983).
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Materiais e Métodos

Área de estudo
O município de Santa Teresa localiza-se na região 
serrana do estado do Espírito Santo (40º 36’06” 
W e 19º 56’10” S), (Tabacow 1992). A Estação 
Biológica de Santa Lúcia (EBSL), localizada den-
tro do município é um remanescente de Mata 
Atlântica de aproximadamente 440 ha. com alti-
tudes de 550 a 950 m (Mendes & Padovam 2000). 

Figura 1. Mapa da Estação Biológica de Santa Lúcia e suas respectivas trilhas (Fonte: Mendes & Padovan, 2000).     

Coleta de dados 
As atividades tiveram início em maio de 2006 e 
término em maio de 2007, sendo realizadas cin-
co vistas em cada estação do ano sendo as ob-
servações iniciadas às 06h00min e término as 
13h00min. Dessa forma, perfazendo um total 
de 7 horas/campo por visita. Dessa forma cada 
estação climática obteve 35 horas/campo totali-
zando para o trabalho 140horas de observações 
no campo.



PÁGINA - 20                                                                                                             NÚMERO 12 • DEZEMBRO 2011

Tabela 1. Espécies de aves rapinantes observadas na EBSL durante monitoradas durante trabalho 

Foram utilizados Binóculos (Breaker 20X50 
e Tasco 12X25) para as observações das aves, 
câmeras fotográfi cas (Sony H5 e Sony H1) , gra-
vadores e termômetros para a apuração das me-
dias termais de cada estação, sendo as temperatu-
ras eram monitoradas de hora em hora em todas 
as campanhas de campo. Todos esses materiais 
foram usados nos transcectos e nos pontos de 
escuta, sendo os transcectos percorridos nas tril-
has Timbuí, Tapinoã e trilha do Sagüi. Os pontos 

de escutas tratavam-se dos mirantes onde maior 
parte das observações foi feita durante as cam-
panhas.

Apesar de vários estudos de inventários terem se 
realizado no município de Santa Teresa (Ruschi 
1977, Willis & Oniki 2002, Simon 2000, 2006, 
Vieira 2002) Os dados obtidos foram compara-
dos apenas com estudos da avifauna feitos por 
Simon (2000) e Ruschi (1977), pois os mesmos 

LLLLELELEGGEGENDNDAAA:

XXO - registro dos três 

ttrabalhos realizados na 

EEBSL incluindo a presente

ppesquisa; 

XXR - registros feitos por 

RRuschi (1977) e o atual

ttrabalho

XXS - Registros obtidos por 

SSimon (2000) e o presente 

eestudo; 

XXJ - registros feitos apenas 

nna presente pesquisa 

** espécie possivelmente

vvvagante na região, primeiro

rrer gig stro ppara o municípip o
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foram realizados dentro da Unidade de conser-
vação.

Resultados

Foram registradas 19 espécies de aves de rapina, 
sendo 10 espécies da família Accipitridae, 2 es-
pécies da família Cathartidae e 7 da família Fal-
conidae. Durante o trabalho houve oscilações 
dos registros das aves rapineiras entre as estações 
climáticas apenas as espécies da família Catharti-
dae mantiveram os registros estáveis durante to-
das as estações (Tabela 1)

As temperaturas mantiveram-se em constantes 
oscilações durante as campanhas de campo ten-
do com registro de mínima no Inverno 17º C e 

Estações Mínima Máxima

Inverno 17º C 30º C
Primavera 17º C 34º C

Verão 18º C 36º C
Outono 17º C 33º C

Tabela 2: variações mínima e máxima das temper-
aturas durante as estações climáticas no estudo. 

máxima no Verão 36º C, as outras estações tam-
bém tiveram diferenças expressivas nas médias 
mínimas e máximas, como expressa a Tabela 2. 

Discussão

A necessidade dessas aves de se alimentarem 
varia de acordo com as estações climáticas e o 
tamanho corpóreo (Calder & King 1974, Ges-
samam 1987). Espécies de pequeno porte (< 
370g) das regiões temperadas necessitam de 
um grande aporte em biomassa que representa 
cerca de 25% de sua própria massa corporal du-
rante o inverno. Já aves de médio/grande porte 
(700-1200g) necessitam entre 10-15% enquanto 
grandes águias (> 3000g) em regiões semel-
hantes e em cativeiro consomem cerca de 5% 
de sua massa em presas (Gessamam 1987). Es-
tudos demonstram que a média de consumo de 
alimento no inverno é de 20-30% maior que no 
verão (Gessamam 1987, Del Hoyo et al 1994).
No entanto, as oscilações dos registros duran-
te as estações climáticas podem ser devido à 

Figura 2. (Ezq.): Cathartes aura (Urubu-da-cabeça-vermelha), espécie registrada em todas as estações 
climáticas do estudo.  Figura 3. (Dir.) Spizaetus tyrannus, (Gavião-pega-macaco), espécie registrada em algumas 
estações climáticas durante o estudo. © José Nilton da Silva
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época de reprodução ou disponibilidade de ali-
mentos, pois as aves rapinantes são especializa-
das em determinadas presas (Bennet & Owens, 
1997). Mesmo assim, algumas espécies de aves 
rapinantes foram observadas durante todas as 
estações climáticas como: Coragyps atratus, Cathar-
tes aura, Leucopternis polionotus, Leptodon cayanensis e 
Rupornis magnirostris essas espécies foram bastante 
comuns durante todas as campanhas, porém al-
gumas delas como Leptodon cayanensis foi registra-
da com menor frequência em algumas estações 
sendo elas Primavera e Outono. As aves regis-

tradas durante o trabalho demonstraram utilizar 
os 440 ha. da EBSL, exibindo comportamentos 
característicos de sua ecologia.

As temperaturas oscilaram entre as estações do 
ano, essas mudanças nas médias termais de uma 
estação climática para outra pode ter sido um dos 
motivos de espécies desaparecerem em algumas 
estações, pois segundo Sick, (1997, 1983), New-
ton (1979) temperaturas muito baixas ou muito 
elevadas podem infl uencia nas baixas atividades 
de aves rapineiras. No entanto, algumas aves fal-
coniformes não se deslocam de uma região para 

Figura 4.  Gráfi co demonstrando as variações nos registros das espécies de aves de rapina nas diferentes 

estações climáticas 
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outra durante as mudanças climáticas, mas sim 
diminuem suas atividades diminuindo as possibi-
lidades de ser avistada ou registrada (Sick 1983). 
Segundo Terborgh (1992) aves predadoras de 
topo necessitam de milhares de hectares para sua 
sobrevivência, dessa forma as aves rapinantes têm 
épocas de que suas atividades são acuminadas e 
outras épocas diminutas difi cultando a detecção 
das mesmas em ambientes com áreas fl orestais 
muito grandes.
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De Interesse...

Congressos

V CONGRESO ORNITOLÓGICO NORTE AMERICANO 14-18 Agosto 2012 Vancou-
ver, British Columbia, Canada. http://www.naoc-v2012.com/

NEOTROPICAL RAPTOR NETWORK, RAPTOR RESEACH FOUNDATION AND 
WORLD WORKING GROUP ON BIRDS OF PREY AND OWLS 21-25 Outubro 2013 
Bariloche, Argentina. http://www.raptorresearchfoundation.org/conferences/upcom-
ing-conferences

Blogs

Leia sobre as experiências 

dos biólogos da Ásia e 

África e das Américas 

(disponível apenas em Inglês) 

blogs.peregrinefund.org/

Receba atualizações sobre notícias 

de conservação, artigos científi cos e 

outras notícias relacionadas sobre aves 

(Inglês e Espanhol) whitehawkbird-

ing.com/en/blog.html

Cursos
O Belize Raptor Research 

Institute está organizando o seu 

segundo Curso de Identifi cação 

das Aves de Rapina em

Belize com Bill Clark. 

Ele ocorrerá em 

Dezembro de 2012.
 

Para mais informações 

contate Ryan Phillips:

harpiabz@yahoo.com
© Ryan Phillips

© Yeray Seminario

© Marta Curti

http://whitehawkbirding.com/es/blog.html
http://blogs.peregrinefund.org/
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Para participar da RNN envie a
mcurti@peregrinefund.org 
uma breve apresentação e 
comunicando seu interesse 
na pesquisa e conservação 
das aves de 
rapina. 
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